
“Houston, arazo bat daukagu!”
Filmetatik eguneroko hizkuntzara za-
baldu zen esamolde ezagun hori be-
netan entzun zuten Houstonen (Texas, 
AEBak) NASAk duen egoitzan 1970eko 
apirilaren 13an.  Mezua Apolo XIII on-
tziko pilotu Fred Haise-k igorri zuen.
 Bi egun lehenago aireratu zen suziria 
Ilargira iristeko asmoz, baina bidean 
leherketa batek ontziko elektrizitate, 

ur eta oxigeno hornidurari eragin zion. 
Houstoni laguntza eskatu zioten arren, 
azkenean, ontziko eskifaiak erabaki 
zuen Ilargia zapaltzeko erabili behar 
zuten modulua salbamendu-txalupa 
gisa erabiltzea. Hala, modulua apirila-
ren 17an erori zen itsasoan eta handik 
bizirik erreskatatu zituzten hiru astro-
nautak. n

Figueres (Girona), 1947ko urtarrilaren 
22a. Alexandre Deulofeu (1903-1978) 
farmazialari eta matematikaria Fran-
tziako erbestealditik itzuli zen. 1936ko 
Gerran Figuereseko alkate errepubli-
karra izaki, 1939ko otsailean ihes egin 
zuen. Itzultzean, berriro ere botikan 
hasi zen lanean, baina ez zuen baztertu 
gaztetatik zeukan beste grina, historia 
matematikaren bidez aztertzea.
 “Historiaren matematika” izeneko 
teoria garatu zuen. Oswald Spengler eta 
Arnold J. Toynbee-ren pentsamoldea-
ren ildotik, zibilizazioen izaera ziklikoa 
aldarrikatu zuen, baina bi horiek baino 
zehaztasun matematiko handiagoz hor-
nitu zuen ideia hori. 1951n La matemà-
tica de la història liburuan laburbildu 
zuen bere  teoria, baina orotara 23 libu-
ruki idatzi zituen gaiaren inguruan –eta 
hil zenean oraindik bukatu gabe zuen 
obra mardula–.
 Deulofeuren kalkuluen arabera, zibi-
lizazioek 5.100 urte irauten dute gutxi 
gorabehera, eta 1.700 urteko hiru alditan 
banatuta zeuden. Inperioek aldiz 550 
urteko iraupena dute batez beste. Ziklo 
orokor horiez gain, jakina, kalkulu xehea-
goak ere egin zituen eta horrek etorkizu-
nean gertatuko zenari buruzko hainbat 
aurreikuspen egiten lagundu zion.
 Baina akademiko garaikideek ez zu-
ten ikerlari seriotzat jo. Deulofeuren 

biloba Juli Gutierrez izan da orain arte 
aitonaren lana errebindikatu duen ba-
kanetakoa eta hark kontatzen du Deu-
lofeuk nola bidali zion bere lehen li-
buruaren ale bat Jaume Vicens Vives 
historialari ezagunari. Historialariak 
Deulofeuren lana mespretxatu zuen eta 
botikara itzultzeko esan zion. “Ostrazis-
mo horrek min handia eman zion”, dio 
Gutierrezek, eta historiako gradua ikas-
tea erabaki zuela gaineratzen du, “his-
torialariekin maila berean eztabaidatu 
ahal izateko”.
 Gerora Alexandre Deulefeuren hain-
bat aurreikuspen beteko ziren pixka-
naka. Sobietar Batasuna noiz desegingo 
zen asmatu zuen, Jugoslavia zatikatu-
ko zela ere bai, edota Alemania berriro 
batu eta indartuko zela. Baina, hil on-
doren ere, aditu gutxik aitortu zioten 

meritua. Horietako bat da Enric Pujol 
historialaria. “Eremu akademikoan teo-
ria ziklikoak gutxiesten dira. Lan enpi-
rikoa balioesten da, ez lan filosofikoa. 
Deulofeuren ekoizpen intelektuala oso 
interesgarria da eta bere tokia merezi 
du historiaren filosofian. Egin zituen 
aurreikuspenak betetzen diren ala ez 
gutxienekoa da”.
 Baina azken aldiz botikariaren aurrei-
kuspen batek interesa piztu du askoren 
artean eta haientzat Deulofeuk esanda-
koa betetzea ez da gutxienekoa. Espai-
niar Inperioak –hala esaten zion berak– 
bost mende eta erdiko zikloa beteko du 
2029an eta berau osatzen duten herriak 
aske izango dira orduan. 
 Hortaz, Figueresko botikariaren teo-
riari helduz gero, ez dago soilik gure 
esku, matematikaren esku ere badago. n
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Alexandre Deulofeu farmazialaria zen ogibidez, baina botika-ostean historia landu zuen eta etorkizuna 
aurreikusten lagunduko zion teoria ziklikoa formulatu.  LIBErIS LIBEr
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